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1 Indledning 

I forbindelse med det første møde i §17.4 udvalget blev der peget forskellige 

forhold omkring støjudbredelsen fra Fiskebækbroen. 

Der blev gjort opmærksom på at støjudbredelsen fra broen var højere end angi-

vet på de kort der blev udarbejdet i forbindelse med støjkortlægningen fra 

2012/2013, og at støjudbredelsen varierer meget i haverne ved Dortevej lige øst 

for broen, afhængig af hvor man placerer sig i haverne. 

Der blev også gjort opmærksom på at støjudbredelsen på Farum Sø siden var 

forøget grundet den opsatte glasskærm på broens østside, og at støjudbredelsen 

var meget afhængig af vindretningen. Samtidig blev det også påpeget at støjud-

bredelsen i området ved søen på broens vestside var forøget grundet motorve-

jens fald ned mod broen på sydsiden af broen. 

2 Broens konstruktion 

Fiskebækbroen består af to parallelle broer med over- og underdel i beton, dog 

har faget over Mølleåen en stål underdel. Se foto 1 fra Google Streetview. 
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Foto 1: Fiskebækbroen (østlig del) set fra Frederiksborgvej (set mod syd)  

Beton underdel til højre i billedet og stålunderdel til venstre 

Faget med stålunderdelen er i forhold til resten af broens fag afgrænset med en 

smal dilatationsfuge og en stålfuge i hver ende. Mellem betonfagene er der in-

gen fuger bortset fra fugen to brofag længere mod nord, hvor der er en smal 

stålfuge. Se foto 2 og 3 fra Google Streetview. 

 
Foto 2: Fiskebækbroen, kort dilatations- og smal stålfuge østlig kørebane (set mod 

syd) 
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Foto 3: Fiskebækbroen, smal stålfuge østlig kørebane (set mod syd) 

På Fiskebækbroens østlige del er der opsat en støjskærm i glas i hele broens 

længde. Støjskærmen består nord for faget med stålunderdelen af 2 fag glas i 

højden og resten med 1 fag glas i højden, begge placeret ovenpå kantdrageren 

af beton. Skønnet ud fra billederne er højden af med et fag ca. 2 meter over kø-

rebanen, og med to fag er højden ca. 3 meter. Nord for broen fortsættes støj-

skærmen ca. 200 meter med samme højde, men med en ikke transparent ud-

gave. 

Der er ikke monteret støjskærm på broens vestlige del. 

3 Indregning af broen i støjberegningerne 

Der gives ved støjberegningerne ikke et særligt "brotillæg" for selve brokon-

struktionen, men der kan gives et tillæg for asfaltbelægningen, hvis den afviger 

fra belægningen uden for broen. 

Ud fra luftfotos (2016 og 2017) vurderes det at der er tale om samme belæg-

ningstype såvel på broen som uden for broen. Der er derfor. jf. sædvanlig prak-

sis, ikke givet særligt tillæg ved beregning af støjudbredelsen fra broen. 

Den på broens østside opstillede støjskærm er i beregningerne forudsat fuldt re-

flekterende. 

4 Vurdering af støjforhold 

På såvel den østlige som den vestlige parallelle bro er der to korte dilatationsfu-

ger og to meget smalle stålfuger, hvilket kan give anledning til en forøget støj-

udbredelse. Specielt hvis bilers passage giver anledning et "smeld" eller "knald", 

kan dette opleves som meget generende, specielt i spidstimerne hvor mange bi-

ler passerer.  

Dette kan ikke afspejles i støjberegningerne. 
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Ud over de omtalte fuger er der ikke grund til at broen i sig selv giver en forøget 

støjudbredelse, men ståldelen kan give anledning til en "rumlen" der opleves an-

derledes end den tilsvarende fra betondelen.  

Dette kan ikke afspejles i støjberegningerne. 

Den opstillede støjskærm i glas på østsiden af broen kan grundet refleksioner 

give en mindre forøgelse niveau i områderne på begge sider af broen, primært 

den vestlige side.  

Det reflekterede bidrag er indregnet i støjberegningerne. 

De varierende støjforhold i haverne vurderes at kunne skyldes den særlige kon-

struktion med to parallelle broer, tværgående bjælker bærende begge broer der 

hviler af på søjler. Refleksioner på og skærmende virkning af de tværgående 

bjælker og søjler, samt husene i området, kan give meget varierende støjudbre-

delse i området ved Dortevej.  

Refleksioner på og skærmende virkning af de tværgående bjælker og søjler er 

alt for detaljerede til at kunne afspejles i støjberegningerne. 

Støjberegningerne er baseret på de gennemsnitlige meteorologiske forhold over 

et år. Støjberegningerne afspejler ikke når vinden er i særlige ugunstige retnin-

ger hvor støjudbredelsen kan være forøget. 

Støjberegningerne er baseret på en 3D model af terræn, hvorfor støjudbredelsen 

grundet motorvejens fald ned mod broen på sydsiden er medtaget i støjbereg-

ningerne. 

  


